NÁVŠTĚVNÍCI
Domluvil jsem s jedním známým, že může s několika svými kamarády přenocovat u mě na
faře. Nic nenasvědčovalo tomu, že jsem si tím na sebe upletl nepříjemný bič. Dostavili se
s dvouhodinovým zpožděním, onen známý s nimi nebyl, zato každý z jeho kamarádů vzal
s sebou aspoň jednoho dalšího. Potřeboval jsem už rychle odjet, tak jsem jim jen ukázal, kam
se můžou uložit, svěřil jim klíče a spěšně vyrazil za svými povinnostmi. Když jsem se pak
vrátil, fara zářila do noci a hřměla tisícerými hlasy naživo i z reprodukčních zařízení. Hostů
bylo nejméně desetkrát více, než před mým odjezdem. Byli všude. Nejen v sále a pokojích pro
hosty. V kuchyni nebylo k hnutí, desítky lidí se tu oddávaly jakémusi tanci na velmi hlučnou
muziku, takže snaha o komunikaci s cílem zjistit, co se to děje, byla marná. Také v kanceláři
bylo živo. Usadili se tam techničtí nadšenci a komunikovali mezi sebou pomocí všemožných
komunikátorů včetně mého služebního počítače. I tady byla marná snaha domluvit se nebo se
aspoň dostat k přečtení elektronické pošty. Vzdal jsem to a odhodlán nějak přežít do rána jsem
se odebral do svého pokoje. I tam bylo obsazeno. Kdosi už spal v mé posteli, ani si nevyzul
boty. Několik dalších se rozložilo na zemi. Když jsem se dožadoval aspoň kousku místa
k přenocování, chovali se, jako bych byl vzduch. Absolutně nulová reakce. V zoufalství jsem se
rozhodl přenocovat v autě. Nějak to přežiju, i když se můj spací pytel už někomu hodil a nikde
nezůstala ani volná deka. Jenže za tu chvíli, co jsem procházel faru, se i v mém vozidle stihli
ubytovat dva lidé.
Moje zděšení dosáhlo vrcholu a způsobilo, že jsem se probudil. S velikou úlevou jsem
konstatoval, že to byl jen sen, že ležím ve své posteli, všude kolem je klid a liduprázdno. Ani
trochu jsem nelitoval toho, že nevím, čeho všeho bych se ještě dočkal v tom děsivém snu,
a raději jsem se nepokoušel domyslet si to. Hlavně, že to byl jen sen, a já můžu klidně dospat
zbytek noci.
Obvykle ráno nevím, co se mi zdálo, ale tentokrát to bylo natolik drsné, že jsem to
nezaspal. Když se mi to pak ještě během dne honilo hlavou, stále více mi to připadalo jako
podobenství o světě, ve kterém žijeme. Když srovnáme délku trvání Vesmíru od jeho vzniku
s délkou výskytu lidstva na této planetě, můžeme příslušníky druhu homo sapiens považovat
za hosty. Podle toho bychom se měli chovat. Jako na návštěvě, slušně a ohleduplně, s úctou
a vděčností vůči hostiteli. Jenže kdo takhle přemýšlí? Spíše jsme svědky sobeckého užívání
a zneužívání všeho, přírodou počínaje a lidmi konče, o věcech ani nemluvě.
Jako farář to nevnímám jen z pohledu ekologie a trvale udržitelného rozvoje, ale také
pohledem člověka, který je přesvědčen, že za vším tím viditelným světem okolo je skrytý jeho
Stvořitel. Pozval nás, abychom strávili pár desítek let na této krásné planetě, a my se chováme,
jako bychom tu byli neomezenými pány. Když se tu objevil Boží Syn, Ježíš, nebyl příliš vítán.
V Betlémě nebylo místo pro jeho důstojné narození, během svého veřejného působení často
neměl, kam by hlavu složil, a nakonec ho nejen nepřátelé, ale také ti, kteří rychle zapomněli, co
pro ně udělal, dostali na kříž. Naštěstí pak přišlo také zmrtvýchvstání, což je zdrojem naděje ve
světě, který někdy působí dost beznadějně.
Škoda, že Velikonoce na rozdíl od Vánoc nejsou všeobecně slaveny s vědomím toho, co
vlastně slavíme. Nejde jen o svátky jara, údajně omlazovací tradice a příležitost
nekontrolovaně popíjet alkohol za cizí peníze s vědomím, že to jaksi patří k Červenému
pondělí a opilost se toleruje. To hlavní, co slavíme od Zeleného čtvrtku do neděle, je totiž
zdrojem naděje, že každý „zlý sen“ bude mít své šťastné probuzení, pokud se tu budeme
chovat jako slušní hosté a nikoli jako ti, kteří před Pilátovým palácem v Jeruzalémě v 33. roce
našeho letopočtu křičeli: „Ukřižuj!“

Václav Trmač, farář
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POHLED DO HISTORIE NAŠÍ OBCE
POKRAČOVÁNÍ UDÁLOSTÍ ROKU 1957
První úřední sňatek za nového předsedy MNV.
Dne 15. června 1957 uzavřeli sňatek na MNV snoubenci Jaroslava Petlachová
z Ostrova č. 188 a Antonín Ševčík z Vavřince. Byl to první sňatek za nového předsedy
MNV J. Kuběny.
Volby do Výboru žen
Po volbách do Národních výborů bylo započato s agitací do výboru žen. Se ženami,
u kterých byl předpoklad, že chtějí pracovat pro veřejnost, byly vedeny osobní pohovory.
Dne 28. června byla v hostinci u Zouharů, pořádána ustavující schůze, kde si ženy zvolily
předsedkyni a místopředsedkyni. Předsedkyní byla jednomyslně zvolena Filoména
Kneslová č. 135 a místopředsedkyní Františka Kuběnová č. 89.

Oslava kněžských druhotin
Dne 14. července 1957 slavil 50tileté výročí kněžství místní farář a konsistovní rada
Antonín Lehraus. Výročí bylo provedeno ve formě slavnosti. V 10 hod. dopoledne vyšel
jubilant z fary, kde byl očekáván velkým množstvím obyvatelstva a školní mládeží. Jako
první pronesl krátký projev farář z Lipovce, za místní požárníky Jan Šamalík č. 66, za malé
družičky žačka páte třídy Marie Vašíčková č. 174 a za výbor žen blahopřála Marie
Kuchařová č. 60.
Po projevených blahopřáních se průvod seřadil a za zvuků 14členné dechové kapely
z Jedovnic se ubíral „Svislemi“ přes „Dědinu“ do kostela kde byla sloužena slavnostní mše
a vysílána rozhlasem na prostranství před kostelem. Před zahájením slavnostní mše
pronesla blahopřání žačka páté třídy Hana Petrželová.
Budování mostu a taneční plochy na hřišti „Sokola“
Téměř ve žhavém červencovém měsíci 1957 – 14 dní před našimi hody zbudovali
členové Sokola, místo dosavadního dřevěného mostu na hřiště široký betonový most.
Také starou betonovou plochu na tančení opravili na broušenou kameninu. Mimo
odborné kamenické práce byly veškeré práce provedeny brigádnicky zdarma členy
Sokola.

Tragický skon
V sobotu dne 20. července 1957 konal se za veliké účasti občanů pohřeb tragicky
zesnulého vojína Karla Musila č. 232, který utrpěl těžký úraz na kole a do 24 hodin zemřel
v Pražské nemocnici. Byl převezen do své rodné obce. Rakev se zesnulým nesli vojáci.
Smuteční pochody hrála 22členná vojenská hudba. Při spouštění rakve do hrobu byly
vypáleny salvy z pušek. Nad hrobem se se zesnulým rozloučil za MNV a za občany
tajemník Jan Pernica.

Drátenické hody
V neděli dne 28. července 1957, tj. první neděli po Maří Magdaleně, které je zasvěcen
místní kostel, konají se vždy v naší obci hody.
Hodový program tj. krojovaný průvod a taneční zábavy pořádala jednota „Sokol“.
Průvod se seřadil ve 13:30 na „Končinách“ a za doprovodu dechové hudby Norberta
Skotáka z Řečkovic, se ubíral přes „Dědinu“, „Bělou“ a Žaborkami na hřiště, kde byla
pořádána taneční zábava. Zábavní podniky jako kolotoč, dětské houpačky a „Bleší cirkus“,
byly umístěny na hřišti. Počasí však velmi málo přálo této slavnosti.
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V sobotu 27. července pršelo téměř celý den bez přestání, takže plánovaná zábava na
hřišti, nemohla býti konána a byla v hostinci u Grossů. I v neděli k večeru byla slavnost
narušována krátkými bouřkovými dešti, avšak přesto byly dvě zábavy a to na hřišti
a u Grossů velmi početně navštíveny. Účastníci z řad mládeže zde byli ze všech okolních
vesnic. Parkoviště motocyklů bylo dle libosti na každém volném prostranství, čehož také
nějaký mladík využil, poněvadž byla hlášena ztráta jednoho motocyklu. Postižený majitel
byl ze sousední obce Lipovce.

Růst lesních hřibů
Po hojných červencových deštích a teplých nocích začaly růst v lesích našeho katastru
první houby. Většina našich občanů i z řad dětí jsou téměř vášnivými hledači těchto
plodů. Průměrné množství nalezených hřibů činilo na jednoho houbaře asi 3 kg hřibů za
jednu tříhodinovou pochůzku. Spotřeba těchto plodin je mezi občany různá. V první řadě
po různém způsobu upravené, slouží jako dobrá potrava. Někteří občané je suší anebo
malé hříbečky nakládají do láhví. Mnozí občané s nimi v továrnách obdarovávají své
kamarády z okolí, kde jsou hříbky vzácností.
Místní rozhlas vyhlásil, že prodejna „Jednota“ vykupuje denně houby a to menší 5 Kčs
za jeden kg a větší 4 Kčs za jeden kg. Obě „Jednoty“ vykoupily celkem za tuto sezónu
726,5 kg těchto lesních plodů. Ovšem tak úrodný rok dá na sebe také někdy čekat.

Krupobití
V úterý dne 13. srpna 1957 asi ve 22:30 hod večer strhla se nad naší vesnicí veliká
bouře s deštěm doprovázena krupobitím. Padaly kroupy o průměru přes 25 mm
a v některých zákoutích se jich nahromadilo tolik, že je občané museli odklízet lopatami.
Tato bouře trvala asi pouhých 10 minut, což stačilo k tomu, aby vznikly ohromné škody.
Většina ovoce byla posporážena i s listím. Nalezlo se i mrtvé ptactvo. Na polích byla
zničena řepa a brambory.
Díky výjimečně uspíšeným žním nebylo poškozeno obilí, které v této době bylo již
téměř všechno sklizeno. V celé vesnici bylo kroupami rozbito mnoho okenních tabulí,
z nichž měla nejvíce škola ve „Dvoře“ a to 36 kusů. Silným větrem byl vyvrácen silný
ořech na hrázi u rybníčka před budovou MNV. Na „Bělé“ byly vyvráceny dva sloupy
místního rozhlasu i s amplionem. Na některých střechách byla shozena část krytiny.
Množstvím spadené vody byly zaneseny kanály a v kopcovitém terénu byly cesty vodou
silně vyhlodány. Poškozený rozhlas nebyl v provozu, a tak mnozí občané v okolí svého
obydlí dávali vše do pořádku bez jakékoliv výzvy. V lesích byla vyvrácena a polámána
veliká spousta stromů. Nejvíce byl poškozen úsek lesa na „Kojále“, kde v jednom místě
nebyly vichřici překážkou ani ty největší stromy. Z nejstarších občanů není pamětníka
takového krupobití.

Kopání sondy na „Lopači“
Jelikož se jeví v obci nedostatek vody, byli nuceni členové NV starat se o to, aby byla
nalezena nová prameniště. Místní občan Jan Šebek č. 46, který má dobré zkušenosti
i výsledky v hledání pramenů pomocí vrbových proutků byl požádán, aby se tohoto
hledání zúčastnil. Podle starých pamětníků a jak je také v této kronice uvedeno, bývala na
„Lopači“ panská studna, která zásobovala vodou „Dvůr“ v té době, kdy se v něm
hospodařilo.
Po prohledání tohoto místa, doporučil Jan Šebek, aby se zde kopalo. Dne 22. července
byly započaty první práce. Po výzvách místním rozhlasem se občané brigádnicky
zúčastňovali těchto prací, které šly dosti zdárně kupředu. Sonda byla vykopána do
hloubky 6 m, kdy se již voda musela stále vyčerpávat. Avšak geologové
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z vodohospodářské správy nechtěli tuto sondu uznat, což mělo za následek to, že se
přestalo pracovat a o sondu se vede stále spor. Jaké jsou však následky. Sonda se naplnila
až po vrch vodou, stěny silně podmokly a nyní je z velké části zasypána a jak to dopadne
ku dnešnímu dni dosud nevíme.

Zbudování asfaltové silnice na „Končinách“
Silnice z „Dědiny“ přes Končiny k větrnému mlýnu se již také po několikaletém
neudržování jevila jako špatná a vlivem dešťů se již ukazovala základní štět. Bylo zde
nutno dělat nápravu, což MNV vzal také za své. Po dobrých úvahách a na požadavky
občanů, bydlících za „Větrým mlýnem“ byla až k poslednímu domku Jos. Jelínka č. 296
prodloužena. Písek tento se po vyměření musel prokopat do hloubky 40 cm, aby mohl být
navezen kámen pro základ. Tyto těžké práce prováděli většinou ti občané, kteří v tomto
úseku bydlí.
Nebyly to malé úkoly ani lehká práce, ale pevná vůle občanů, míti pěknou ulici,
přemohla všechny překážky, což svědčí to, že na celém úseku silnice bylo odpracováno
1 600 hodin. Nelze ovšem říci, že práce šly plynule, poněvadž vždy byly někdy
i neočekávané překážky a to hlavně v dodávání materiálů, jako drobné drtě a asfaltu.
Dne 2. července vypůjčili naši občané – zaměstnanci „Keramostroje“ v Blansku – tři
silniční vály, které firma vyrábí a přijeli s nimi do Ostrova, aby tento úsek silnice
uválcovali. Desítky brigádníků rozhazovaly drť, povozy dovážely písek na posypání a tři
silniční vály dodávaly této cestě nový tvar a vzhled. Dosud však stále se těžko získával
asfalt od Brněnské firmy „Bituma“. Po stálých a vytrvalých urgencích přišel konečně den
a to 14. září, kdy jsme se tak dlouho očekávaného materiálu dočkali. Telefonicky bylo
vyřízeno distributoru od silniční správy z Přízřenic u Brna. Distributor zajel přímo
k firmě „Bituma“, kde nabral 7 tun asfaltu a v sobotu dne 14. září v 11 hod dopoledne byl
v Ostrově. Rozhlasem byli vyzváni občané, aby se zúčastnili posledních prací na této
silnici.
Pochopení bylo veliké, poněvadž se na brigádu dostavilo 86 občanů všech vrstev a to
ženy, muži, děti a zemědělci s povozy. Distributor během krátké chvíle polil úsek cesty
760 m dlouhý asfaltem, brigádníci rozházeli drť a poslední dílo dokončil jeden silniční vál
vypůjčený z „Keramostroje“, řízený Miroslavem Keprtem č. 141. Do soumraku byly
veškeré práce dokončeny.
Celkem bylo spotřebováno 300 m3 štětového kamene, kterého nejvíce dodal zdarma
Josef Hudec od své novostavby. 100 m3 hlíny na „kalení“ bylo dovezeno od kravína a od
některých novostaveb na „Končinách“.
Z brigádnických hodin nejvíce odpracoval Jos. Jelínek č. 296 a to 119. Na druhém
místě byl Jan Pernica č. 285 s počtem 112 a třetí Jiří Strejček č. 286 s počtem 78 hodin.
Práce tyto byly prováděny v akci „Z“ a veškeré výdaje činily asi 40 000 Kčs. Brigádníkům
od 20 hodin výše bylo vypláceno za každou hodinu á 4 Kč, což obnášelo celkem 2 444 Kčs
za 611 proplacených hodin. Krásný úsek silnice je odměnou občanům za pochopení této
akce a kéž by se dařily tak všechny práce, které se budou podnikat.
Druhý občan promoval na lékaře
Dne 4. července byl slavnostně promován na lékaře v aule staroslavného Karolina
v Praze Bohumil Nesrovnal z č. 219. Jmenovaný se narodil dne 4. března 1932 v Ostrově.
Pochází z dělnické rodiny, otec jeho pracuje jako zámečník v Adamově.
Bohumil Nesrovnal absolvoval reálné gymnasium v Brně a v Blansku, kde dne
6. června 1951 maturoval. V témže roce nastoupil na Vojenskou lékařskou akademii Jana
Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Tato akademie je vyznamenána Řádem republiky.
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Po promoci je přidělen do posádkové nemocnice na chirurgické oddělení v Terezíně
v hodnosti kapitána. Jmenovaný je jako druhý lékař v dějinách naší obce.
Další pokračování událostí z r. 1957 bude zveřejněno v dalším čísle Zpravodaje.

Ing. Ondřej Hudec, starosta

MASOPUST

Ani se tomu nechce věřit, ale už po osmé po znovuobnovení masopustních průvodů
obcí se vydala v neděli 19. února téměř dvacítka masek na cestu Ostrovem. Jako vždy je
čekala vřelá uvítání, sladká i "zahřívací", kterých bylo v nedělním počasí opravdu třeba.
K členům rady SRPDŠ se přidali i členové SDH, Sokola a dobrovolníci z řad občanů. Díky
všem za udržování této tradice.

Petra Škvařilová

PLES SRPDŠ
V pátek 17. února se sál
kulturního domu zaplnil rodiči,
přáteli a dětmi základní školy na
tradičním plese SRPDŠ. Děti se
postaraly o předtančení – žáci 9.
ročníku
jako
předvoj
slavnostního šerpování. Žáci
osmého ročníku si pro ně k této
příležitosti připravili dárek, také
taneční. Vše v perfektní režii paní
učitelky
Petry
Ševčíkové.
Profesionální ukázku latinskoamerických tanců pak předvedli
sourozenci Musilovi ze Soukromé
ZUŠ manželů Jeřábkových z Blanska. K tanci a poslechu hrála po celý večer všem
zúčastněným Pohoda, samozřejmě nechybělo bohaté občerstvení a půlnoční tombola.

Petra Škvařilová
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OBECNÍ KNIHOVNA A STATISTICKÉ ÚDAJE
Každoročně knihovny zpracovávají tzv. roční výkaz o knihovně. Jedná se o statistické
údaje, které informují o knihovně z trošku jiného úhlu pohledu. A tak mi dovolte, vážení
občané, několik statistických údajů o té naší knihovně.
V roce 2011 měla knihovna 5 858 svazků, z toho 3 930 byly knihy krásné literatury
a 1 819 tvořily svazky literatury naučné. Během roku byl knižní fond rozšířen
o 18 nových knih a také o knihy zapůjčené z regionálního oddělení Městské knihovny
Blansko, kdy z výměnného fondu jsme si zapůjčili celkem 240 svazků.
Knihovnu navštívilo 1248 návštěvníků a proběhlo 41 kulturních akcí. Počet
registrovaných čtenářů v roce 2011 bylo 52.
Bylo evidováno 1 681 výpůjček. Největší oblibě se těší krásná literatura, které si
čtenáři zapůjčili celkem 1 243 svazků. Půjčovaly se také časopisy v počtu 192 kusů.
Tolik ze základních statistických podkladů o naší knihovně.
Mgr. Soňa Švrčinová, knihovnice

OSTROVY – ČÁST V.
Dnes máme před sebou výlet do okresu Havlíčkův Brod. Zde se, nedaleko Ledče nad
Sázavou, v nadmořské výšce 413 metrů, rozkládá další z obcí, jménem Ostrov.
V současné době zde přebývá asi 130 stálých obyvatel. Nedaleko protéká řeka Sázava
a jeden z přítoků, Nezdínský potok. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1408.
V roce 1587 se zde uvádí jedenáct gruntů a také krčma, kde se ročně vytočilo 45 sudů
piva z panského pivovaru v Ledči. Zdejší obyvatele živila převážně práce na jejich polích.
Informací z historie této malé obce se asi zachovalo velmi málo. Jednou z nich je
datum 14. srpna 1870. Tehdy se na návrší nad obcí konal tábor lidu, vyjadřující souhlas
s politikou poslanců Českého zemského sněmu. Návrší bylo tehdy pojmenováno
Deklarant, ale název se neujal. Svojí historii má i místní zvon. Ten první visel na větvi
starého kaštanu na návsi, zmizel však pro účely 1. světové války. Nový si pořídili místní
z dobrovolné sbírky v roce 1920. I ten však pohltila válka. Ten následující zakoupili
občané Ostrova v roce 1968, pro následující normalizaci nemohl být ale vysvěcen.
K zachovaným památkám v obci patří litinový kříž na podstavci z roku 1852
a kamenný františkánský kříž z roku 1891, stojící na okraji vesnice. Pod vsí stojí
odedávna mlýn, v polovině 19. století tu pracovala i malá brusírna skla. Pohroma stihla
stavení v roce 1931, kdy den před Silvestrem zcela vyhořelo. I přesto byl mlýn znovu
obnoven a mlelo se v něm až do šedesátých let. Na louce pod mlýnem stojí kříž z roku
1949, kdy zde zemřel, při sekání trávy, místní mlynář. Zajímavostí určitě je, že mlýn
navštěvoval spisovatel J. Foglar. Jeho oddíl tábořil v nedalekém zákrutu řeky Sázavy.
Místo, známé jako Sluneční zátoka, se objevilo v knížce Hoši od Bobří řeky. Jaroslav
Foglar má v těchto místech od roku 1997 památník.
Pěkná místní pověst se vztahuje k místu zvanému Kamenné stádo. Zlá selka zde prý
nechala zkamenět pasáčka s celým stádem ovcí. ,,Ovečky“ z křemene jsou tu od těch dob
dosud, i když část balvanů byla již vykopána.
Co se týká současnosti, obec Ostrov vznikla jako samosprávný celek 23. 11. 1990,
obecní úřad pak otevřel své dveře 1. 1. 1991. V roce 2008 proběhly oslavy 600 let od
první písemné zmínky o obci. Ostrov udržuje kontakty s ostatními místy téhož jména
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v naší republice. Proto i zde jistě znají další cíl naší cesty, Ostrov nad Oslavou v okrese
Žďár nad Sázavou.
Lubomír Mayer, Ostrov u Karlových Varů

AKTUALITY SDH OSTROV
Vážení spoluobčané,
možná někomu z vás chyběl v posledním loňském Zpravodaji obvyklý příspěvek
ostrovských hasičů. Nezapomněli jsme, ale malým šotkovským nedopatřením se náš
vánoční a novoroční pozdrav nedostal do výtisku. Dovolte mi tedy ještě maličko
zhodnotit naši loňskou činnost. Jsem velice rád, že hasiči v naší obci nezahálejí a jsou stále
více vidět u pořádání mnoha sportovních a společenských aktivit, které se dostávají do
povědomí občanů obce.
Záměrem našich členů je nejen dobře pracovat v oblasti požární ochrany a pomoci při
mimořádných událostech, ale také přinést do dění v obci i kulturní a sportovní vyžití.
Věřím, že naše úsilí přináší v dnešní těžké době své ovoce.
Mnozí si jistě všimli zvýšeného pohybu a změn na lukách vedle hřiště. V tomto místě
jsme zahájili za významné podpory městyse stavbu sportovního areálu pro hasičský
sport a zároveň se snažíme o zkulturnění této části obce. Chtěli bychom tuto stavbu
dokončit a otevřít tento areál u příležitosti 125. výročí založení sboru v roce 2013.
Nedílnou součástí našeho sboru je práce ve sportovní činnosti a práce s mládeží.
V požárním sportu nás reprezentují naši členové ve všech kategoriích. Mladí hasiči
dosáhli v prvním kole Okresní ligy mládeže nemalých úspěchů. Mladší žáci se umístili na
4. místě a starší žáci na 2. místě. Dorostenci v celostátní soutěži hry Plamen dosáhli na
postupová místa do krajského kola, kde se umístili v první polovině startovního pole.
Naši muži a ženy v celostátní soutěži požárního sportu se dostali do druhého kola, ale tam
se jim moc nedařilo. V seriálu soutěže Velké ceny Blanenska se umístili v první polovině
startovního pole.
Veškerá práce a činnost nelze uskutečnit bez pomoci sponzorů, městyse a přízně
spoluobčanů. Za to všem upřímně děkujeme.
Také v tomto roce budeme pokračovat v těchto činnostech.
Naše zásahová jednotka má letos na svém kontě první dva úspěšné zásahy – při
požáru osobního auta a odčerpávání vody v Císařské jeskyni.
Hodně z vás nás podpořilo při naší první větší letošní a myslím i zdařilé akci –
tradičním hasičském bálu.
Mladí hasiči již provedli svůj první letošní sběr papíru a již absolvovali první soutěže,
týkající se hlavně zručnosti a vědomostí v „hasičině“.
V dubnu hodláme naše občany zbavit nepořádku a neužitečných věcí sběrem
kovového odpadu, v květnu se uskuteční připomenutí konce 2. světové války
lampiónovým průvodem a pak již budou následovat několikeré závody mladých
i dospělých hasičů. Pokračovat budeme v budování tratě. Samozřejmě se budeme podílet
na letošním připomenutí výročí povýšení obce na městys a tradičních hodech.
Na všechny akce vás všechny srdečně zveme.
Chtěl bych poděkovat všem aktivním členům našeho sboru, ale i všem, kteří naši
činnost podporují.
Za SDH Ostrov u Macochy
František Nejezchleb
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EVROPSKÝ ROK AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ
Rok 2012 je vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační
solidarity, s důrazem na podporu vitality a důstojnosti všech osob. Vyzývá k zamyšlení
nad skutečností, že obyvatelé Evropy se nyní dožívají vyššího věku a zůstávají díky
dobrému zdravotnímu stavu déle aktivní. Aktivní stárnutí pomůže generaci seniorů,
narozeným v období zvýšené porodnosti po 2. světové válce a těm, kteří se
v nadcházejících letech pomalu začnou mezi seniory řadit.
Velmi důležitou roli ve společnosti, kde se podíl seniorů rapidně zvyšuje, hraje
mezigenerační solidarita. Její prosazování je výzvou pro politiky a ostatní zúčastněné
strany, kteří musí vytvářet příznivé prostředí pro aktivní stárnutí pro ty, kteří se chtějí
aktivně spolupodílet na chodu společnosti, zůstat déle v zaměstnání a také žít déle ve
zdraví a spokojenosti.
Stejně jako jiné země i Česká republika čelí důsledkům stárnutí populace, které se
promítají do všech oblastí života společnosti. Vyhlášení uvedeného Evropského roku je
proto považováno za užitečný krok v procesu vyrovnání se s důsledky demografických
změn v České republice.
Svaz tělesně postižených občanů v Ostrově u Macochy ale určitě nepotřebuje
vyhlášení Evropského roku aktivního stárnutí. My totiž aktivně stárnout umíme.
O tom jsme se naposledy přesvědčili při své poslední akci, kterou byl zájezd na
4. ročník výstavy tulipánů a orchidejí v zahradnictví Šebrov. Jelo nás 38 a bylo opravdu
veselo po celou cestu. Krása a vůně květin okouzlila každého z nás a bylo to přesně to
pravé, co má člověk vidět po tak nepříjemné zimě. Pan majitel Kopřiva nám vše a rád
kolem pěstování a celého svého podnikání vysvětlil. Odnášeli jsme si nejen krásné dojmy,
ale i zakoupené květiny, hlínu, hnojiva a různé dárkové předměty. Pak jsme odjeli do
Lipůvky, kde jsme navštívili chráněnou dílnu LIPKA, jejímž majitelem jsou manželé
Vejnarovi. V této provozovně od roku 1999 pracuje 28 zaměstnanců, kteří jsou tělesně
postiženi. Jejich výrobky jsou zaměřeny na drobné a lehčí práce. V objektu je nejen krásná
dílna, ale také kancelář s dokonalou výpočetní technikou, sklady materiálu, kavárnička
a také je v patře již rozestavěno 10 chráněných bytů. Moc se nám tam líbilo, ale co by to
bylo za zájezd, kdyby se nekončilo v nějaké útulné hospůdce. Tak i my jsme byli věrní
tomuto pravidlu a jen jsme přešli přes cestu do vyhlášené restaurace FORMANKA. Pak už
jsme po dobrém jídle jen jeli domů. Cestou se zpívalo a zpívalo…
A protože je před námi ještě téměř celý rok, tak ve své aktivitě určitě nepřestaneme
a pro Vás všechny ještě připravujeme mnoho zajímavého.
Anežka Šenková

ČESKÉ STOPY VE VÍDNI
Zájezd do Vídně s tímto názvem připravuje kulturní komise městyse ve spolupráci
s Moravskou genealogickou a heraldickou společností na sobotu 2. 6. 2012.
Zájezd je zaměřen na informace o lidech českého původu a místa, spojená s nimi ve
Vídni od středověku po dobu současnou. Jde hlavně o historické osobnosti, umělce
různých oborů, vědce, techniky, politiky, sportovce, šlechtice i současný život české
menšiny.
Při okružní jízdě městem a následující procházce v prvním vídeňském okrese budou
ukázána místa a objekty, o nichž bude hovořeno. Zbude ale i chvíle na procházku ve
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středu města podle vlastního zájmu. Závěr zájezdu může být zpestřen krátkou návštěvou
málo známého Českého Prátru.
Tiskopis přihlášky na zájezd je možné vyzvednout na Úřadu městyse, odevzdání
přihlášek nejpozději 13. 4. 2012. Předpokládaná cena je 380Kč/osoba.

Anežka Šenková a Ing. Vladimír Svoboda

FOTBALOVÉ JARO JIŽ ZAČÍNÁ
Dlouhá zimní přestávka se blíží ke konci a fotbalové jaro již klepe na dveře. V letošním
roce bude startovat pouze jedno naše družstvo – muži nastupující ve III. třídě.
Pohled na tabulku po vydařené podzimní části je příjemný. V současné chvíli
okupujeme 4. příčku, pouze skóre nás dělí od třetího místa. Na druhý tým Lipůvky navíc
ztrácíme pouhý bod.
V průběhu zimní přestávky došlo k jediné změně v hráčském kádru. Oproti podzimní
části budeme moct využít fotbalových schopností Zdeňka Kubici, kterému již skončila
hokejová sezóna v Hradci
Králové.
Výsledky z přípravných
utkání
jsou
však
dost
nevyrovnané. Naše mužstvo
totiž
sehrálo
celkem
4 přátelské utkání na umělé
trávě v Boskovicích. Nejprve
jsme porazili našeho soupeře
ze
III.
třídy,
družstvo
z nedalekého Vavřince 4:1,
stejným
výsledkem
jsme
porazili rovněž neohroženého
lídra
boskovické
skupiny
IV. třídy – Svitávku. S mužstvy
z okresního přeboru jsme ale
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podali daleko horší výkon. S rezervou Boskovic jsme prohráli 6:4 i přes to, že jsme
o poločase vedli 3:1, Kořenec nás rozstřílel dokonce 5:1.
Úvod soutěže však nebudeme mít jednoduchý. Los nám přiřknul obtížné soupeře.
První utkání cestujeme na hřiště favorizované Lipůvky – největšího favorita na postup do
okresního přeboru. Toto mužstvo jsme na podzim deklasovali 4:1, jednalo se o nejvyšší
prohru Lipůvky v podzimní části soutěže, takže nám má soupeř co oplácet. Ve druhém
jarním kole pak přivítáme na našem hřišti sousední Vilémovice, které nám v tabulce
dýchají na záda s čtyřbodovou ztrátou. Tohoto nevyzpytatelného soupeře jsme sice
porazili na jeho hřišti 2:1, soupeř nás však nedlouho poté vyřadil z poháru Okresního
fotbalového svazu na našem hřišti po pokutových kopech.
Naším cílem pro jarní část sezóny tak bude i nadále prohánět družstva z čela tabulky
a snažit se vyválčit druhé místo, které by mohlo znamenat postup do okresního přeboru.
Všechny fotbalové příznivce proto zveme na zápasy našeho mužstva.
Ing. Ondřej Hudec, TJ Ostrov u Macochy

ROZPIS FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ (MUŽI JARO 2012)
Poř.
kolo

Termín
den

datum

Začátek

Příprava

hod.

hod.

15:30

14:00

Ostrov

16:00

15:00

Benešov
Ostrov

16:00

Vísky

Ostrov

16:30

Ráječko B
Ostrov

16:30

Bořitov B

16:30

Účastníci
domácí

hosté

15

Neděle

1. 4.

Lipůvka

Ostrov

17

Neděle

15. 4.

Ostrov

Opatovice

29. 4.

Ostrov

16
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

8. 4.

Ostrov

Vilémovice

22. 4.

Vranová

5. 5.

Kunštát B

20. 5.

Lysice

3. 6.

Vavřinec

16. 6.

Kotvrdovice

13. 5.
27. 5.
10. 6.

Ostrov
Ostrov
Ostrov
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Ostrov

15:30
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30

14:30
14:30
15:00
15:00
15:30
15:00
15:30
15:30
15:30
15:30

ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE
Na přelomu roku jsme vyčistili zanesené propadání potoka Lopač
Ponor potoka Lopač dlouhodobě zanášejí sedimenty, čímž se snížila jeho hltnost.
Z tohoto důvodu se začala hladina ponoru vzdouvat a to i v letních měsících, kdy bývá
nízký průtok. V průběhu jarního tání by tak hrozilo nebezpečí poškození nejen čistírně
odpadních vod, ale také majitelům blízkých nemovitostí. V průběhu loňského roku tak
městys inicioval několik jednání se správcem toku (státním podnikem Lesy ČR), která se
nakonec ukázala jako úspěšná – správce toku kompletně zaplatil odbahnění ponoru.
Vlastní práce provedla speleologická organizace TARTAROS, která aktivně působí v okolí
naší obce. Ponor Lopače je nyní pročištěný a žádné nebezpečí pro okolní nemovitosti
nehrozí.

V naší obci se chystají komplexní pozemkové úpravy
Pozemkový úřad Blansko připravuje na základě žádosti městyse a Správy CHKO
Moravský kras zahájení komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce. Úpravy se
týkají převážně extravilánu obce (nezasahují do zastavěné části obce). Jedná se o jednu
z forem obnovy (digitalizace) katastrálního operátu s možností scelování pozemků, jejich
přesunu, zabezpečení přístupu ke každému pozemku a současně se jimi řeší protierozní,
protipovodňová a ekologická opatření pro zlepšení životního prostředí a zvýšení
ekologické stability krajiny.
Všechny tyto činnosti zajišťuje a financuje pozemkový úřad. S každým vlastníkem se
bude o umístění jeho pozemků jednat a konečné uspořádání s ním bude odsouhlaseno.
Tyto komplexní pozemkové úpravy již byly dokončeny v převážné většině sousedních
katastrálních území (Holštejn, Krasová, Sloup, Suchdol, Šošůvka, Vavřinec), včetně
realizace některých navržených opatření (např. protipovodňový příkop, rybník a cesta ve
Sloupě, přístupové komunikace v Šošůvce a Vavřinci).
Zahájení revitalizace Lopače a protipovodňových opatření se posunulo na duben
Z důvodu komplikované byrokracie kolem stavby „Revitalizace Lopače
a protipovodňová opatření“ bylo posunuto předání staveniště na závěr dubna, stavební
práce by měly začít v květnu tohoto roku. Obec již všechny požadované podklady předala
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Státnímu fondu životního prostředí, který po odsouhlasení vyhotoví smlouvu
o poskytnutí dotace na stavbu. Odtěžení sedimentů v rybníku se předběžně plánuje na
říjen a listopad.

Jihomoravský kraj letos zpracuje projekt na rekonstrukci komunikace na ul. Bělé
V loňském roce zpracoval Jihomoravský kraj prostřednictvím Správy a údržby silnic
JMK projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na rekonstrukci komunikace
na ul. Bělá. Toto územní rozhodnutí bylo vydáno závěrem loňského roku a nabylo právní
moci letos v lednu. Po urgencích ze strany obce se bude pokračovat projektovou
dokumentací pro stavební povolení v letošním roce. V závěru roku by tak mělo být
stavební povolení vydáno.
Bez územního rozhodnutí a následně stavebního povolení by nebylo možné
komunikaci, která je v havarijním stavu, opravit.
S novým rokem se probudili
zloději a vandalové
Po delší době se v naší obci
opět rozmohl vandalismus.
V polovině ledna si neznámý
občan krátil dlouhou chvíli
ohýbáním a vyvracením značek.
V průběhu měsíce pak ožil
dosud neznámý lovec kovů,
který během 2 týdnů odcizil
celkem 4 poklopy od dešťové
kanalizace. Policie prozatím
pátrá marně, škoda se pohybuje
okolo 15 000 Kč.

Tříkrálová sbírka
V sobotu 14. 1. 2012 se u nás v obci konala Tříkrálová sbírka. Celkem chodilo sedm
skupinek koledníků v doprovodu rodičů. Koledníci vybrali celkem 24.723 Kč. Výtěžek ze
sbírky byl odevzdán Diecézní charitě Brno – Oblastní charitě Blansko. Jménem Oblastní
charity Blansko děkujeme všem občanům za jejich štědrost a koledníkům
i doprovázejícím rodičům za obětavost.
Zvyšuje se počet neplatičů za sběr komunálního odpadu
Dle platné místní vyhlášky musejí občané a majitelé nemovitostí zaplatit poplatek za
systém sběru komunálního odpadu ve výši 490,-Kč za osobu nebo nemovitost nejpozději
do 31.7. Za loňský rok evidujeme téměř 100 neplatičů tohoto poplatku. Počátkem dubna
zašleme neplatičům platební výměry, v nichž se k nezaplacenému poplatku přičte sankce
v hodnotě 50 % poplatku (tedy 245,-Kč). Pokud ani poté nebude poplatek zaplacen,
proběhne vymáhání exekuční se zákonnou přirážkou 500,-Kč za exekuční náklady.
Neplatiči tak budou muset zaplatit z původního poplatku v hodnotě 490,-Kč konečných
1.235,-Kč. Chcete-li se vyhnout nepříjemnému vymáhání ze strany obce, doporučujeme
zaplatit poplatky neprodleně, bez přirážky.
Ing. Ondřej Hudec, starosta
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INZERCE
Elektrowin – proč vznikly kolektivní systémy
Kde a jak se mohou obyvatelé Ostrova u Macochy zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém
z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části, jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem, určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na těchto
místech:
Sběrný dvůr obce Ostrov u Macochy, otvírací doba: každou první středu
v měsíci 17:00 – 18:00.

Nejlepší odpad? Ten, co vůbec nevznikne
Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Pokud vznikne, pak je třeba jej co nejlépe
využít – ideálně při produkci nových výrobků. To jsou základní myšlenky tvořící pilíř
soudobé odpadové legislativy.
Do právního řádu jednotlivých evropských zemí se prosadily zásluhou směrnic
Evropské komise, které jsou závazné pro všechny členské státy EU.
V praxi to znamená, že zdaleka ne všechno, co domácnosti už nepotřebují, musí
skončit v popelnici a pak na skládce nebo ve spalovně. Velký důraz se klade na opětovné
použití a navracení výrobků do používání až do skutečného ukončení životnosti.
To se týká i vysloužilých elektrospotřebičů, které v současnosti celosvětově tvoří asi
pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové obaly.

Devadesát procent materiálu lze znovu využít
Moderní technologie, jimiž dnes disponují zpracovatelské firmy, umožňují efektivně
separovat jednotlivé materiály, z nichž jsou elektrospotřebiče vyrobeny. Drtivou většinu
jich pak lze vrátit zpět do výroby jako druhotné suroviny.
Jde především o kovy, v menší míře o plasty a další materiály. Opakovaně je tak
možné využít téměř 90 procent hmotnosti spotřebičů, které definitivně dosloužily.
Odborná recyklace navíc zaručuje, že naše životní prostředí neznečistí různé
škodliviny, které jsou ve spotřebičích obsaženy. Může jít například o oleje a další maziva,
nejtypičtějším příkladem jsou patrně freony používané dříve v chladicích zařízeních.

Jak plní výrobci a dovozci své zákonné povinnosti
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm milionů tun elektroodpadu, jeho
množství přitom rok od roku roste. Moderní recyklační zařízení by na ně sama o sobě
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nestačila. Někdo musel nejprve zorganizovat celý složitý systém jejich sběru, evidence
a dopravy ke zpracovatelům. A někdo jej musí také financovat.
Tím „někým“ jsou výrobci a dovozci těchto zařízení. Ukládá jim to zákon o odpadech,
který do České republiky přenesl evropské směrnice a v současné podobě platí od roku
2005. Zákon ovšem ponechal určitou volnost v tom, jak tyto povinnosti plnit.
Výrobci a dovozci se přiklonili k osvědčenému modelu vytvořenému a prověřenému
nejprve ve skandinávských zemích. Založili takzvané kolektivní systémy, neziskové
společnosti, které plnění jejich zákonných povinností zajišťují.
Mezi ně rozdělilo Ministerstvo životního prostředí jednotlivé skupiny spotřebičů
z domácností. Podle tohoto rozdělení zajišťují jednotlivé kolektivní systémy ekologické
nakládání například s vysloužilými lednicemi, pračkami, počítači nebo osvětlovacími
tělesy.
O větší polovinu vyřazených spotřebičů se postará ELEKTROWIN
Velké i menší domácí spotřebiče z kategorie takzvané bílé techniky, stejně jako třeba
elektrické pomocníky pro kutily a zahrádkáře, dostala na starost akciová společnost
ELEKTROWIN.
ELEKTROWIN a. s. byl založen 25. května 2005 a je tak jedním z nejstarších
kolektivních systémů působících v České republice. Dnes zajišťuje – řečeno slovy zákona
– zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění více než poloviny
celkového množství elektrozařízení a elektroodpadu v ČR.

EKOLAMP s.r.o.
Ekologické chování se vyplácí
Sběr a recyklace vysloužilých zářivek šetří životní prostředí i náklady obce
Chybí obci peníze na školu, nové zdravotnické středisko, opravu chodníku nebo na
odvoz komunálního odpadu? Nemalou část obecního rozpočtu lze ušetřit díky spolupráci
s kolektivními systémy zabývajícími se zpětným odběrem vysloužilého elektrozařízení.
V případě světelných zdrojů, tedy (kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED zdrojů),
to je společnost EKOLAMP. Ta se bezplatně a recyklaci vysloužilého světelného zařízení
postará.
Zákon o odpadech ukládá obcím povinnost postarat se o komunální odpad. Zejména
zajistit jeho sběr, svoz, třídění a likvidaci. Zároveň se od obcí očekává předcházení vzniku
zbytečných odpadů. V komunálním odpadu zbytečně končí vysloužilé elektrozažízení,
které je možné recyklovat.

Na skládkách zbytečně končí toxická rtuť
Podle analýzy společnosti EKOLAMP domácnosti vyhazují do komunálního odpadu
zhruba 66 procent doma použitých a vyřazených úsporných světelných zdrojů: lineárních
a kompaktních zářivek, výbojek nebo LED světelných zdrojů. „Na skládkách tak
každoročně zbytečně končí více než tisíc tun směsi skla, plastů a kovů. Přitom 85
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procent těchto materiálů lze snadno recyklovat,“ říká Radoslav Chmela, zástupce
společnosti EKOLAMP.
Nerecyklované úsporné zářivky navíc představují značnou ekologickou zátěž.
Obsahují totiž nepatrné množství – do 5 mg – toxické rtuti, která však ve velkých
objemech představuje značné zdravotní riziko. Zejména voda je v ohrožení, 1mg může
znečistit až 20 000 litrů vody. „Pokud se ročně nedostane ke zpracování přibližně
75 kilogramů rtuti z neodevzdaných světelných zdrojů, je jasně vidět obrovské
potenciální ohrožení živnotního prostředí,“ dodává Radoslav Chmela.

Lidé jsou líní zářivky třídit
Podle průzkumu společnosti EKOLAMP domácnosti uvádějí, že recyklují
neuvěřitelných 83 procent úsporných zářivek. Skutečnost je ale jiná. Praxe totiž ukazuje,
že ke zpracování odevzdají jen asi třetinu.
Služby zpětného odběru jsou přitom pro domácnosti i obce poskytované zdarma.
„Domácnosti pouze musí odnést vyloužilé zářivky na nejbližší sběrné místo, jejichž
rozsáhlou sít provozuje právě EKOLAMP. Obce pak mohou navázat přímou spolupráci
s námi a my se již o svoz a recyklaci postaráme zdarma,“ vysvětluje Petr Číhal, obchodní
manažer EKOLAMPu zodpovědný za vztahy se spolupracujícími subjekty.

Ekolamp nabízí ekologické a ekonomicky výhodné řešení
EKOLAMP se stará o více než 4 400 sběrných míst po celé republice. Malá sběrná
nádoba, kam lze odnést vysloužilou nefunkční zářivku je k dispozici na úřadech,
prodejnách elektro či jiných veřejně dostupných místech. Dalším řešením jsou sběrné
dvory, které provozují města či obce.

Ostrov u Macochy má malou sběrnou nádobu umístněnou v budově ZŠ.
Sběrný dvůr, který se Ostrově u Macochy nachází, je otevřen každou první středu
v měsíci od 17:00 do18:00. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.
„Další možností jak se může občan Ostrova u Macochy ekologicky zbavit vysloužilých
zářivek je nejbližší maloobchodní prodejna, kde mu ochotně vysloužilý zdroj při nákupu
nového bezplatně odeberou“,dodává Radoslav Chmela.

O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena tuzemskými
pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť
sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně
následného materiálového využití a odstranění zbytkových odpadů.
Více informací na www.ekolamp.cz
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Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTYSE
Rada městyse Ostrov u Macochy na své 21. schůzi, konané dne 28. 12. 2011:
 schválila Smlouvu o dílo ke stavbě „Revitalizace Lopače a protipovodňová
opatření“
 schválila Mandátní smlouvu k provedení energetického auditu veřejného osvětlení
 schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
(pozemky pod budovou a v okolí školy)
 schválila doplnění Místního programu obnovy venkova o Evidenční listy č. 12 – 25
 schválila podání žádostí o dotace:








na novou střechu přístavby kina a nový plynový kotel ve výši 200.000 Kč ze
280.000Kč z mimořádné dotace Hejtmana JMK
na rekonstrukci střešní krytiny a klempířských prací budovy úřadu městyse
ve výši 200.000 Kč ze 400.000Kč z POV JMK
na vybudování dětského hřiště na v „Dolině“ ve výši 175.000 Kč ze
250.000Kč z MMR ČR
na vybudování dětského hřiště na v „Dolině“ ve výši 175.000 Kč ze
250.000Kč z Nadace ČEZ

schválila vyřazení majetku z evidence městyse z důvodu uvedení evidence majetku
městyse do souladu s právními předpisy

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 22. schůzi, konané dne 30. 12. 2011:
 změnila jmenování Mgr. Karla Hasoně ředitelem Základní školy a Mateřské školy
Ostrov u Macochy z doby určité na dobu neurčitou

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 23. schůzi, konané dne 26. 1. 2012:
 schválila s účinností od 1. 1. 2012 platový výměr řediteli ZŠ a MŠ Ostrov
u Macochy, Mgr. Karlu Hasoňovi
 schválila Dohody o podmínkách plnění povinné školní docházky a úhradě
neinvestičních nákladů základních škol s obcemi Vysočany, Holštejn, Vilémovice
 schválila odpisy investičního majetku ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy na rok 2012 ve
výši 37 220,- Kč
 vzala na vědomí dočasné použití peněžních prostředků ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy
uložených na bankovním účtu organizace ke krytí plateb nákladů uskutečňovaných
z projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
 schválila Smlouvu o dílo s Ing. Luďkem Halašem na vyhotovení dokumentace pro
skutečné provedení stavby „Ostrov u Macochy – Revitalizace Lopače
a protipovodňová opatření“, „Objekt čerpací stanice v úseku č. 3 – úpravy u mostu“
za cenu 40 000,- Kč bez DPH
 souhlasila s uzavřením „Dohody o souhlasu se stavbou“ s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR na provedení uzávěr jeskyní Liščí, Stará amatérská, Šachta
Adamováků a Šamalíkovy
17





schválila dílčí opravu kašny na náměstí, spočívající ve výměně kameninových
desek za cenu 45 500,- Kč bez DPH, kterou provede Jaroslav Gric, Senetářov
schválila uzavření Smlouvy č. 294 o nájmu hrobového místa č. 18
schválila měsíční odměnu uvolněnému starostovi městyse

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 24. schůzi, konané dne15. 2. 2012:
 doporučila Zastupitelstvu městyse Ostrov u Macochy schválit Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 městyse Ostrov u Macochy o regulaci provozu loterií a jiných
podobných her
 schválila kladný hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy za rok 2011 ve
výši 48 822,20 Kč a souhlasila s rozdělením kladného hospodářského výsledku ZŠ
a MŠ Ostrov u Macochy za rok 2011: fond odměn 35 000,- Kč a rezervní fond
13 822,20 Kč
 schválila přidělení 7 bodů žadatelce o pronájem bytu v pečovatelském domě č. 464
v Ostrově u Macochy a schválila jí pronájem bytu č. 7 na dobu určitou 1 rok
 schválila Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse – celkem 6 smluv
s příjemci: Český svaz včelařů, Český zahrádkářský svaz, Sbor dobrovolných
hasičů, Svaz tělesně postižených, TJ Ostrov u Macochy, Římskokatolická farnost
 schválila uzavření Smlouvy o dílo na autorský dozor stavby „Revitalizace Lopače
a protipovodňová opatření“ s projektantem díla Ing. Luďkem Halašem za cenu
80 000,- Kč bez DPH
 schválila Smlouvu o spolupráci na provedení veřejnoprávní kontroly v ZŠ a MŠ
Ostrov u Macochy za roky 2011 a 2012 s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r.o.
 souhlasila s dodatečným povolením úpravy stavby seníku na autoservis na
pozemku p. č. PK 454/2, PK 454/3 a PK 454/4
 souhlasila s dodatečným povolením úpravy stavby dřevěných přístřešků
zpevněných ploch a oplocení u rodinného domu č. p. 454
 souhlasila s ohlášením stavby a provedením ohlášené stavby RD na pozemku
p. č.1733/2
 schválila podání žádostí o dotace:








na úroky z úvěrů – PRV JMK – ve výši 120.000Kč ze 175.000Kč
na dopravní automobil – OKH JMK – ve výši 500.000Kč z 800.000Kč
na oslavy 100. výročí městyse – Oblast kultury a památkové péče JMK – ve
výši 50.000Kč ze 100.000Kč
na opravu kapličky na ul. Sadová – Oblast kultury a památkové péče JMK – ve
výši 50.000Kč ze 100.000Kč

schválila Přílohu č. 1 Směrnice k závodnímu stravování

Rada městyse Ostrov u Macochy na své 25. schůzi, konané dne 29. 2. 2012:
 vzala na vědomí rozpis rozpočtu městyse na rok 2012
 schválila rozpočtové opatření č. 1
 vzala na vědomí inventarizační zprávu za rok 2011 a schválila vyřazení majetku
městyse v hodnotě 16. 638,50 Kč
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doporučila zastupitelstvu schválit změnu předkupního a zástavního práva
k pozemkům p. č. st. 567 a p. č.354/129 v k. ú. Ostrov u Macochy
doporučila zastupitelstvu vzít na vědomí informaci o připravovaných komplexních
pozemkových úpravách v Ostrově u Macochy
doporučila zastupitelstvu schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemků
p. č.354/1 majitelům přilehlých nemovitosti podle geometrického plánu č. 332009/2005
souhlasila se stavbou přípojky nízkého napětí k rodinnému domu č. p. 22
a s uzavřením „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu“ na pozemku p. č.1687/1
souhlasila s dodatečným povolením stavebních úprav RD a přístřešku u č.p. 63
schválila změnu darovací smlouvy na dojíždějícího žáka
doporučila zastupitelstvu schválit program VI. zasedání Zastupitelstva městyse
Ostrov u Macochy, konaného dne 15.3 2012 v 18 hodin v budově kina

Zastupitelstvo městyse Ostrov u Macochy na svém VI. zasedání, konaném dne 15. 3.
2012:
 vzalo na vědomí informaci o připravovaných komplexních pozemkových úpravách
v Ostrově u Macochy
 schválilo změnu předkupního a zástavního práva k pozemkům p. č.st. 567
a p. č.354/129 v k. ú. Ostrov u Macochy při změně majitelů pozemků
 schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 městyse Ostrov u Macochy
o regulaci provozu loterií a jiných podobných her
 schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemků p. č.354/1 majitelům
přilehlých nemovitosti dle přiloženého GP č. 332-009/2005
 vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1 podle předloženého materiálu
 vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady městyse Ostrov u Macochy od V. zasedání
Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy
Ing. Květoslav Pekárek, místostarosta
Ing. Ondřej Hudec, starosta

ZŠ A MŠ OSTROV U MACOCHY INFORMUJE
ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy – škola rodinného typu
učit se – v souvislostech
učit se – v přírodě
učit se – příjemněji, a přitom vědět více

Modernizace školy

Z evropských projektů Schola naturalis (2 mil. Kč) a Schola litera (717 tis. Kč) je
výrazně modernizováno vybavení školy. Vyučující absolvují specializované vzdělávací
kurzy a stáže. Výrazné omlazení pedagogického sboru s sebou přineslo používání nových
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metod ve výuce, což se spolu s individuálním přístupem díky menším třídám projevuje
i na dobrém umístění žáků v soutěžích (např. 2. a 3. místo v angličtině na Cirsiádě,
1. místo v okresním a 2. místo v krajském kole zeměpisné olympiády apod.). Již od 1. třídy
jsou děti vedeny k tomu, aby se dokázaly podělit a pomoci jiným lidem v nouzi (viz níže).
Škola neustále pracuje na zvyšování kvality výchovně vzdělávacího procesu.
Růst školy a evropské projekty - konkrétním efektem nového stylu práce s důrazem
na kvalitu výuky, včetně nadstandardní nabídky výuky jazyků a provázání výuky s praxí,
je rozšíření školy o nové žáky z Krasové a vysoká úspěšnost v získávání prostředků
z evropských projektů (v současné době jsme úspěšně obhájili další projekt, v pořadí již
čtvrtý, ve výši 2 100 000 Kč na podporu výuky pracovních činností).
Všechny tyto změny a aktivity mají napomoci ke kvalitní výuce a dobré přípravě
žáků na střední školy.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2012/2013

Proběhl hravou formou, děti se
seznámily s prostředím školy i s paní
učitelkou. S organizací pomohly žákyně
9. ročníku. Ujaly se dětí, kreslily s nimi
obrázky a připravily pro ně několik her
ve třídě i v novém gymnastickém sále.
Do první třídy nastoupí celkem 15
dětí (10 z Ostrova, 5 z Krasové). Díky
tomuto příznivému vývoji plánujeme
v nejbližší době přejít ze systému
spojených tříd na prvním stupni na
systém samostatných tříd, kde bude
možné efektivněji využívat nově
pořízené
interaktivní
tabule
a interaktivní učebnice.
Svoz dětí z okolních obcí bude zajištěn novým školním autobusem.

Nový Evropský projekt Schola artificii (2 100 000 Kč) – velký úspěch pro
žáky i pro školu

Cílem je popularizace technické výchovy a řemesla, inovace výuky pracovních
činností zavedením moderních forem praktických tvořivých činností s ohledem na
popularizaci tradičních regionálních oborů. Praktický dopad projektu:
1. rekonstrukce školních dílen a jejich vybavení (dílenský nábytek, nářadí, atd.)
2. vznik keramické dílny (keramická pec, hrnčířský kruh, sada hrnčířských
pomůcek)
3. exkurze do regionálních řemeslných dílen
4. nákup materiálu (keramická hlína, glazura, barvy, dřevo, kov, plast atd.)

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková, zástupkyně ředitele

Angličtina pro veřejnost

Probíhá ve čtvrtek v čase 16.10 – 17.40 pro (mírně) pokročilé a v čase 18.00 – 19.30
pro (neúplné) začátečníky. Cena kurzu činí 900,- Kč (20 lekcí x 90 minut). Všichni zájemci
o prohlubování a aktivní udržování svých jazykových znalostí jsou srdečně vítáni.
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Připravujeme nyní i kurz pro veřejnost vedený anglickým rodilým mluvčím. Oba kurzy
organizuje Mgr. et Mgr. Petra Skotáková.

Humanitární sbírka v první třídě

Jedním z témat v prvouce bylo hospodaření a nakupování. S žáky jsme se rozhodli, že
jeden týden si odpustíme sladkosti. Za ušetřené peníze jsme se rozhodli pomoci
potřebným lidem. Pomocí nadace Člověk v tísni jsme koupili tři darovací certifikáty
v hodnotě 818 Kč (včetně poštovného a balného), které umožní nakoupit lidem v Etiopii:
1.) DVACET KUŘAT
2.) 15 SAZENIC OVOCNÝCH STROMŮ
3.) ČTYŘI KANYSTRY NA VODU
Za žáky 1. roč. Mgr. Iveta Kuchařová, tř. uč. 1. roč.

Olympiáda v českém jazyce

V tomto školním roce opět proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Velmi
úspěšní byli v 8. ročníku M. Seemannová, T. Štaffová, K. Sehnal, L. Ševčíková
a D. Buchvaldková. V 9. ročníku D. Doležalová a J. Vintr, který postupuje do okresního
kola.
Mgr. Věra Chlupová, učitelka českého jazyka

Rozšíření kapacity MŠ a doprava dětí do MŠ

Ve čtvrtek 26. 1. proběhl zápis do mateřské školy na školní rok 2012/2013. Rodiče
s dětmi si prohlédli prostory školky a gymnastický sál, který mateřská škola také využívá.
Rodiče a děti dostali občerstvení a malé dárečky vyrobené dětmi z naší školky.
Vzhledem k naplnění stávající kapacity mateřské školy jsme provedli nezbytné kroky
k navýšení maximálního počtu žáků MŠ, abychom mohli vyhovět všem žádostem o přijetí
k předškolnímu vzdělávání.
Svoz dětí z okolních obcí bude prováděn novým školním autobusem, ve kterém bude
zajištěn dohled doprovázející dospělou osobou.

Nové vybavení v MŠ - Byly pořízeny nové stoly a skříňky. Nová dětská stěna ve tvaru
vláčku dokresluje interiér a zpříjemňuje dětem jejich prostředí.
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Masopust v MŠ - Děti zpěvem a básničkami zaháněly zimu a volaly jaro. Morénu
hodily do potoka a po návratu do MŠ propukl veselý rej v převlecích.
Divadelní představení v MŠ - Vystoupení s názvem ,,Skřítek Rampouch´´ navštívily
také maminky s dětmi, které ještě mateřskou školu nenavštěvují. Společně s herci si
zazpívaly písně se zimní tématikou a zahrály zvířátka v pohádce.
Návštěva specialistů z PPP - psychologové z pedagogicko-psychologické poradny
(PPP) provedli výstupní testy zaměřené na projekt ,,Zdravá chodidla´´.
MŠ v gymnastickém sále - Když nám počasí příliš nepřeje a nedovolí nám dopolední
pobyt venku, využívá nově naše školička k pohybovým chvilkám a hrám gymnastický sál.

J. Nečasová, J. Vondrová, J. Schauerová, H. Pernicová, J. Pernicová, uč. MŠ

Logopedická poradna v MŠ - Tuto poradnu mohou absolvovat děti již od 3 roků.
Rodiče, využijte této možnosti, nabízené ředitelstvím školy ke správné výslovnosti,
procvičování vyjadřovacích schopností, ale i k rozvoji celé osobnosti vašeho dítěte.

Váš logoped Mgr. Marie Vojancová

Ples SRPDŠ

V pátek 17. 2. 2012 se uskutečnil tradiční ples SRPDŠ. Předtančení si připravili žáci
9. ročníku. Příjemným zpestřením bylo i vystoupení žáků 8. a 4. ročníku. Obě čísla si
připravili žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Petry Ševčíkové. Součástí plesu bylo
i tradiční šerpování deváťáků, absolventů školy.
Veliké množství práce obětavě provedly členky SRPDŠ v Ostrově, za což jim patří
obrovský dík a uznání. Jejich zásluhou patřil tento ročník plesu opět k velmi povedeným.
Ostrov u Macochy je výjimečný a ojedinělý tím, že SRPDŠ zde funguje velmi aktivně.

Za žáky a učitele Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy

Časopis žáků 8. ročníku

Žáci 8. ročníku pokračují v zavedené tradici vydávání školního časopisu (ke stažení na
stránkách školy www.zsostrovum.cz).

Z aktivit podpořených z projektu EU Schola naturalis vybíráme:
„Pavouci ve 3D“ – cílem je uvědomit si dopad aktivit člověka na kvalitu životního
prostředí a překonat strach z obávaných členovců.
„Čarodějné býlí“ – děti se naučily poznávat naše základní léčivé byliny. Léčily svými
bylinami bolesti břicha, zvýšenou teplotu, bolest v krku a kašel. Program byl připraven
pro žáky 1., 2. a 3. ročníku.
„Zelený ostrov“ v první třídě - téma „Zelený ostrov“, motivované skutečnou událostí,
příběhem ostrova Krakatau v Indonésii. Ostrov byl po sopečné erupci zcela zničen, ale
život se na něj znovu navrátil. Žáci se seznámili s následky výbuchu sopky a následnou
obnovou krajiny. Další workshop se zabýval vznikem půdy na našem souostroví.
Workshop 2. a 4. ročníku – Vánoce - již druhý vánoční workshop. Dozvěděli jsme se,
z čeho se skládá dřevo, jak dělíme dřeviny, co jsou letokruhy a jaký proces předchází
tomu, než vznikne papír. V další části odpoledne jsme vyráběli vánoční ozdobu na stůl.
Večer byla připravena společná "štědrovečerní večeře" a rozbalování dárků.
Mgr. Iveta Kuchařová, tř. uč. 1. roč., Mgr. Veronika Gajdošíková, uč. 2. a 4. roč.
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Kyberšikana – problém, který hýbe dnešní společností

Žáci druhého stupně měli možnost vyslechnout si z úst policistů přednášku na téma
„Kyberšikana a nebezpečí sociálních sítí“. Děti byly varovány před nebezpečím sociálních
sítí, kde si často sdělují své osobní údaje, záliby, zvyky a často i ty nejtajnější věci.
Mgr. Petra Ševčíková, metodik prevence

Gymnastický sál a posilovna

Gymnastický sál je využíván jak v hodinách tělesné výchovy, tak i v mimoškolních
zájmových kroužcích (jóga, zumba, výuka tanců
atd.). Před koncem roku byla rozšířena
posilovna o 2 posilovací věže, běžecký pás,
ekliptical, rotoped, stepper (celkem za cca 28 tis.
Kč). Na nákup tohoto vybavení byly využity
peníze z rozpočtu školy, doplněné o prostředky
utržené za sběr elektroodpadu (1 850 Kč), dar
z dražby nevyzvednuté tomboly z plesu SRPDŠ
v roce 2011 (800 Kč) a výtěžek ze sběru papíru
(5 970 Kč).

Školní arboretum

Na jaře proběhne výsadba zbývajících dřevin
(borovice, topoly, javory, jabloně atd.). Čeká nás
také dokončení druhé cestičky. Prosíme opět
šikovné rodiče a děti o přiložení ruky k dílu. Díky
přislíbenému sponzorskému daru bude možné
vysázet i větší množství smrčků, které budou
připraveny pro děti jako vánoční stromky na
výzdobu tříd.

Den otevřených dveří

Proběhne ve středu 11. 4. 2012 v době od 7.45 do 13.00 hod. Kromě prohlídky školy
bude možné navštívit i vyučovací hodiny v jednotlivých třídách.

Šamalíkova míle – sportovní odpoledne k výročí 100 let povýšení Ostrova
na městys

ZŠ Ostrov ve spolupráci s úřadem městyse pořádá běh k výročí povýšení Ostrova na
městys. Záštitu nad touto akcí převzal radní Jihomoravského kraje a senátor
Ing. Stanislav Juránek, který zároveň přijal pozvání do naší obce. Trasy běhu budou
přizpůsobeny věkovým kategoriím, speciální trasu připravujeme pro nejmenší účastníky
v kočárcích. Na tuto slavnost vás srdečně zveme.

Ve spolupráci s vyučujícími ZŠ Ostrov a MŠ Krasová připravil
Mgr. Karel Hasoň, ředitel školy
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POZVÁNKA NA JARNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVKU
Kulturní komise městyse a Svaz tělesně postižených občanů v Ostrově u Macochy vás
srdečně zve na tuto akci, která se koná
v sobotu 31. března 2012 a v neděli 1. dubna 2012 v informačním středisku.
Otevřeno je vždy 14.00 – 17.00 hod.
K vidění i koupi budeme nabízet:
 Velikonoční dárkové předměty
 Netradiční textilní výrobky
 Perníky a jiné sladkosti
 Květinové výpěstky
 Malované šátky a kravaty
 Košíčky, korálky, čaje
 Medové výrobky
 Víno
 a další zajímavosti
Na vaši návštěvu se těší pořadatelé.

PLÁNOVANÉ KULTURNĚ SPOLEČENSKÉ AKCE
31. 3. – 1. 4. 2012 Jarní výstava – Kino

duben 2012 III. pracovní dílna – Obecní knihovna

3. 4. 2012 (15:30)

Beseda s p. Mrázkovou (redaktorka, spisovatelka)
– Obecní knihovna

14. 4. 2012 Sběr starého železa – SDH

30. 4. 2012 (18:00) Pálení čarodejnic – U hřiště

6. 5. 2012 (18:00) Divadelní představení „Don Quijote de la Ancha“ – KD
7. 5. 2012 Lampiónový průvod

11. 5. 2012
Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu – před ÚM
(16:00 – 17:00)
12. 5. 2012
Sběr nebezpečného a velkoobj. odpadu – parkoviště Jednota
(9:00 – 10:00)

14. 6. 2012 (18:00) VII. zasedání Zastupitelstva městyse – Kino
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